


Głębokie oczyszczanie 
 
Uspakaja, nawilża, wygładza i regeneruje  
bardziej wrażliwą i podrażnioną skórę. 
 
Roztwór bez alkoholu, bez konserwantów i środków zapachowych.  
 
Wskazania:  
• codzienne oczyszczanie i tonizowanie najbardziej  
• wrażliwej i nadreaktywnej skóry. 
• po zastosowaniu pilingów chemicznych 
• skóra łuszcząca się lub z egzemą 
• skóra atopowa lub z zapaleniem łojotokowym 
• skóra nietolerująca mydła 
• skóra skłonna do trądziku.  
 

Liposomy zawarte w SENSYSES Liposomal cleanser usuwają mikroskopijne 
zanieczyszczenia na dwóch poziomach. 
• Wyciągają i rozpuszczają wodno-tłuszczowe zanieczyszczenia. 
• Posiadają skuteczny rozpuszczalnik, który rozpuszcza wszelkie pozostałości. 

 

SENSYSES LIPOSOMAL CLEANSER 

KOD L9662 



Dotlenienie 
 
 
Zarówno przed jak i po zabiegach 
kosmetycznych, wymagane jest dostarczenie 
tkance dodatkowej energii i tlenu aby 
zregenerować i naprawić zniszczenia. 
 
OXYSES jest przeznaczony  
do zwiększenia zawartości  
tlenu w skórze dzięki  
przekazywaniu tlenu poprzez  
jednoblaszkowe liposomy.  
 

OXYSES MIST 

KOD L9674 



ANGIOSES ŻEL - KONTUR OCZU, 15 ml  

Zwalczanie cieni pod oczami 

 
Angioses żel zawiera składniki aktywne zamknięte w nanosomach, 
które poprawiają krążenie, wzmacniają naczynia krwionośne  
i ułatwiają ponowną absorpcję krwi, zapobiegając powstawaniu  
i łagodząc istniejące cienie pod oczami.  

 

SKŁADNIKI: 

Fosfatydylocholina 
System Laktoferyna-laktoperoksydaza  
N-Hidroxisuccinimida 
Retinol 
Witamina C 
Miłorząb japoński 
Rutyna i Kasztanowiec indyjski 
Glikozaminoglikany 
Kurkuma 
Eskulina 

ANGIOSES 

KOD L9616 



Zapobieganie i codzienna pielęgnacja cery tłustej  
i trądzikowej. Zwalczanie blizn, w tym blizn 
potrądzikowych.  
 
Preparat zawiera substancje czynne o właściwościach 
bakteriostatycznych, ściągających, uspokajających, 
regulujących i antyoksydacyjnych. Głębsze działania 
zapewniają składniki aktywne zamknięte w nanosomach. 
 
SKŁADNIKI: 
Lecytyna 
Kwas askorbinowy 
Siara 
Laktoferyna 
Chlorek cynku 
Tokoferol 
Laktoperoksydazy E 
Ekstrakt z ziela wierzbownicy 
Wodorotlenek sodu, 
Glikozaminoglikany 
Chlorek sodu, cholan sodu, 
Phenoxyethanol. 
  

LACTYFERRIN MAINTENANCE MIST 

 

KOD L9611 



SILORGSES MIST 

 

KOD L9670 

Krzemowa kuracja 
 
Wskazania – zapobieganie i regeneracja w przypadku: 
• Starzenia się skóry 
•  Odwodnienia 
•  Łuszczycy (wspomagająco) 
•  Trądziku (wspomagająco) 
•  Cellulitu 
•  Rozstępów 
•  Zwiotczenia skóry 

Ważne informacje o krzemie 
Jego niedobór jest łączony z następującymi dolegliwościami: 
•  Dystrybucja tkanki podporowej: intensywne zwiotczenia 
•  Odwodnienie 
•  Łuszczyca 
•  Trądzik 
•  Opryszczka 
•  Łamliwość i wypadanie włosów 
•  Łamliwość i matowe paznokcie 



LINIA LACTEMOL 



KOD L5805 

Forma żelowo-płynna 
Składniki aktywne zamknięte w liposomach przenikających skutecznie 
poprzez płytkę paznokcia docierając do źródła  problemu  
i przyspieszając jego naprawę. 
 
Składniki aktywne produktu mają potrójne działanie: 
• Antybakteryjne, 
• Hamujące rozprzestrzenianie się mikroorganizmów, szczególnie w 

przypadku grzybów i drożdży. 
• Przeciwzapalne. 

 
SKŁADNIKI: Laktoferyna, Pirokton Olaminy, Chlorek Cetylopirydyniowy 

Regeneracja paznokci 

Pierwsza Liposomowa Kuracja do paznokci. 
 
Rozwiązanie dla paznokci dłoni i stóp, przy przebarwieniach (białawe lub 
żółtawe) oraz zmianach ich struktury (zgrubienia, nierówne brzegi   
i pęknięcia).  
Alternatywa lub uzupełnienie innych kuracji miejscowych i doustnych. 

LINIA LACTEMOL 



KOD L5806 

Utwardzacz do paznokci 
 
 
Nawilża, wzmacnia, chroni, reguluje wzrost i przebudowuje 
paznokcie osłabione, kruche i zniszczone. 
 
Można stosować z miejscowymi preparatami przeciwgrzybicznymi. 
 
SKŁADNIKI: 
Kwas mlekowy 
Kwas hialuronowy 
Biotyna 
Krzem organiczny. 

LINIA LACTEMOL 

Regeneracja paznokci 



LINIA  C-VIT 



LINIA PRODUKTÓW C-VIT 

Kuracja przeciw starzeniu się skóry 
 
Wskazania:  

Zapobieganie i leczenie skóry starzejącej się w wyniku 

różnych procesów utleniania (promieniowanie UV, 

starzenie chronologiczne, stres, zanieczyszczenia, źle 

zbilansowana dieta, palenia, i alkohol).  

 

Zapobiega i zmniejsza zewnętrzne objawy starzenia się 

skóry związane z: 

• Odwodnieniem 

• Zmarszczkami i zmarszczkami mimicznymi 

• Utratą elastyczności i zwiotczeniami 

• Plamami i przebarwieniami skóry. 

KOD L5532 



LIPOSOMOWE AMPUŁKI 



 
 
 

 
 
  

Hylanses  AMPUŁKI NAWILŻAJĄCE 
   silnie nawilżają przesuszoną i wrażliwą skórę 
 

C-vit  AMPUŁKI ROZŚWIETLAJĄCE  
   efekt rozświetlenia, przywracają koloryt skórze 
 

Daeses  AMPUŁKI UJĘDRNIAJĄCE  

  natychmiastowa poprawa gładkości, elastyczności i nawilżenia skóry  

  odbudowa tkanki łącznej, odzyskanie trwałości i elastyczności 
 

LIPOSOMOWE AMPUŁKI 

KOD L5920/L9672/L5531 



 
 
 

 
 
  

Liposomal Ferulac  AMPUŁKI ANTYOKSYDACYJNE  
    działanie przeciwzmarszczkowe, anti-aging, walka z przebarwieniami 
 

Silorgses   AMPUŁKI ODBUDOWUJĄCE  
   zapobieganie starzeniu sie skóry,  łuszczyca, trądzik, cellulit, rozstępy, zwiotczenia 
 

Snailas  AMPUŁKI PRZECIWZMARSZCZKOWE 
  zapobieganie i leczenie starzenia oraz fotostarzenia sięskóry (zwalczanie zmarszczek, 

zwiotczenia, plam, przerośniętych blizn, blizn trądzikowych, rozstępów) 
 

Hidroquin  AMPUŁKI WYBIELAJĄCE  
    działanie wybielające, plamy posłoneczne 

KOD L9607/L0612/L9697/L8752 

LIPOSOMOWE AMPUŁKI 



LINIA RETISES NANO 



LINIA RETISES NANO 

 
Wskazania: 
• Starzenie skóry - zmniejsza widoczne zmarszczki i linie 

mimiczne, naprawia zniszczenia posłoneczne.  
• Przebarwienia - moduluje nadaktywność anormalnych 

melanocytów, zmniejsza plamy skórne. 
• Trądzik - oczyszcza skórę z zanieczyszczeń regulując 

nadmiar komórek w mieszkach włosowych, zapobiega 
zatykaniu porów. Nie tworzy zaskórników. 
 
 

SKŁADNIKI: 
Liposomalny retinol  
Kwas hialuronowy o bardzo niskiej masie cząsteczkowej 
(VLMW)  
Nikotynamid 

 
 

Retises Żel 0.15%, 0.25%, 0.50%   
Retises Mgiełka  

KOD L0909/L0910/L0912/L0914 



LINIA SNAILAS 



Wskazania 
• Zapobieganie i leczenie starzenia i fotostarzenia 

skóry: zmarszczki, zwiotczenia, plamy, odwodnienie 
• Skóra podrażniona zabiegami medycznymi (pilingi, 

mikrodermabrazja, laserowe popromienne 
zapalenie skóry)  

• Blizny (przerosłe, trądzikowe, po ospie)  
• Rozstępy (ciąża, diety)  
• Rany (oparzenia, przeszczepy, słońce, ospa, trądzik)  
• Teleangiektazje  
• Skóra sucha 
 
 

LINIA SNAILAS 

KOD L9694/L9693 

Składniki: 
• Kwas ferulowy (antyoksydant ) 
• Retinol (zapobiega pojawianiu się oraz zmniejsza 

istniejące zmarszczki) 
• Krzemionka organiczna  (chroni kolagen, elastynę         

i glikozaminoglikany) 
• GAGs  (natychmiast poprawiają miękkość, 

elastyczność i nawodnienie skóry) 
• Hydrolizowane proteiny soi (natychmiastowy efekt 

napięcia) 
• Panthenol (regeneruje, odnawia i nawilża) 
• Wąkrota azjatycka (naprawia macierz skóry właściwej 

aby stymulować produkcję kolagenu, elastyny i 
glikozaminoglikanów) 

• Resveratrol (przedłuża życie komórki, utrzymuje pełne 
DNA, zapobiega stresowi oksydacyjnemu i hamuje 
metaloproteinazę) 

• AMD (daje natychmiastowy, trwały efekt napięcia  - 
tylko żel do twarzy) 



LINIA FERULAC 



FERULAC ANTIAGING SYSTEM 
STEP 1: FERULAC ANTIOXIDANT  
STEP 2: FERULAC HA MOISTURIZING  

 

FERULAC LIPOSOMAL SERUM FERULAC LIPOSOMAL MIST 
 

LINIA FERULAC 

Unikalna kompozycja składników aktywnych, które działając synergistycznie 
zapobiegają procesowi starzenia się skóry spowodowanemu stresem oksydacyjnym. 

KOD L9608/L9605/L9606 



Zaawansowane działanie FERULAC 

• Doskonałe rezultaty przeciwzmarszczkowe wynikające z synergistycznej efektywności.  

• Stopniowa korekcja oznak fotostarzenia się skóry: małe zmarszczki, zmarszczki, plamy, 

tekstura, i delikatność skóry.  

• Neutralizacja zniszczeń następujących w skórze na skutek działania wolnych rodników. 

• Stymulacja syntezy kolagenu  

• Doskonały dodatek do środków chroniących skórę przed promieniowaniem UV.  

• System transportowanie składników aktywnych poprzez nanosomy gwarantuje 

maksymalne wchłanianie do najgłębszych warstw skóry. 

LINIA FERULAC 



Składniki aktywne: 
 

WITAMINA C 

• Silny antyoksydant - chroni komórki przed zniszczeniami spowodowanymi wolnymi rodnikami. 

•  Naprawia macierz skóry - stymuluje syntezę kolagenu w fibroblastach 

•  Hamuje syntezę melaniny, zmniejsza skłonność skóry do przebarwiania się.  

 

WITAMINA E 
Witamina E jest rozpuszczalna w tłuszczach i zapobiega utlenianiu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. 

To pomaga zachować spójność błony plazmatycznej oraz spowalnia proces starzenia się komórki.  

 

KWAS HIALURONOWY 
• VLMW (niska masa cząsteczkowa) - naprawia skórę właściwą redukując głębokość zmarszczek. 

• HMW (wysoka masa cząsteczkowa) - tworzy film ochronny, który nawilża skórę w głębokich warstwach 

dzięki wprowadzaniu wody i zapobieganiu jej wyparowywaniu.  

 

FOSFATYDYLOCHOLINA (główny składnik liposomów)  
Naprawia uszkodzenia warstwy rogowej, przywracając prawidłowe funkcje bariery skórnej. Ma też działanie 
przeciwzapalne - zmniejsza opuchnięcie otaczającej tkanki. 

LINIA FERULAC 



Nowy system pilingujący w dwóch krokach:  

KROK 1: 

(a) Ferulac  peel Classic (kwas ferulowy 12%, floretyna 5%, pH= 3,5 - 4,0) 
(b) Ferulac peel Plus (kwas ferulowy 8%, floretyna 5%, retinol 0.25-0.50%,  
kwas jabłkowy 5%, kwas cytrynowy 5%, kwas mlekowy 5%) 

 
KROK 2:  
Ferulac nano-additive (kwas ferulowy, niacyna, kwas azelainowy i retinol) 
Zapobiega podrażnieniu ze względu na kojące i uspokajające działanie fosfolipidów. 
 

Resultatem zabiegu pilingującego produktami z linii Ferulac jest szybka poprawa  

wyglądu i kondycji skóry w połączeniu z preparatami do pielęgnacji domowej 

zawierającymi ferulac i floretynę. Nie ma potrzeby neutralizacji.  

 

Peeling Ferulac Booster system został opracowany w oparciu o silne właściwości 

antyoksydacyjne kwasu ferulowego, phloretiny, retinolu i kwasów jabłkowego, 

mlekowego i cytrynowego. System oferuje prosty, praktyczny, bezpieczny i 

innowacyjny sposób na uzyskanie doskonałych wyników w krótkim czasie. 

KOD L7938/L2913 

LINIA FERULAC – PILING  



  RETISES NANO PEEL 1% 



Właściwości: 

• Rozjaśnia przebarwienia  - zmienia aktywność 
melanocytów 

•  Poprawa strukturę skóry - reguluje proliferację 
keratynocytów 

•  Odwraca uszkodzenia słoneczne - reguluje poziom 
witaminy A, która jest ograniczona przez UVA 

•  Zwiększa kolagen, proliferencję fibroblastów, 
syntezę fibronektyny, a obniża poziom kolagenazy.  

 

RETISES 1% NANOPEEL 

Wskazania:  

•  Fotoaging 

•  Trądzik 

•  Łuszczyca 

•  Zmiany pigmentacyjne 

•  Blizny 

•  Opuchlizny i rozstępy 

KOD L7930 



  SALIPEEL LIC 



Profesjonalny peeling chemiczny.  
Normalizuje produkcję sebum oraz zmniejsza liczbę zmian trądzikowych. 

Salipeel LIC system łączy regulację wydzielania sebum, keratolityczne i anty-
zapalne właściwości kwasu salicylowego, kwasu cytrynowego, ethylu 
linoleate (zespół nienasyconych kwasów tłuszczowych) i cytrynianu etylu z 
nanotechnologią w celu uzyskania doskonałych wyników w krótszym czasie  
i zminimalizowania swędzenia, rumienia i podrażnienia spowodowanego 
przez kwas salicylowy występujący w peelingach. 

WSKAZANIA: 
• skóra trądzikowa 
• łuszczyca 
• skóra łojotokowa 
• zapalenie mieszków 

włosowych 
• łuszczenie się skóry 
• trądzik różowaty 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
• KWAS SALICYLOWY (działanie keratolityczne, 

regulacja wydzielania sebum, działanie 
bakteriobójcze i przeciwzapalne) 

• KWAS CYTRYNOWY (opóźnia rozwój bakterii, 
redukuje produkcję DHT, zmniejsza liczbę 
zmian skórnych - zapalnych i niezapalnych) 

• ETYL LINOLEATE 
• CYTRYNIAN ETYLOWY 

SALIPEEL LIC 

KOD L7933-1 



SKŁADNIKI AKTYWNE:  
 
• KWAS CYTRYNOWY (opóźnia rozwój bakterii, redukuje produkcję DHT, 

zmniejsza zapalenie i normalizuje wydzielanie sebum) 
• KWAS OLEINOWY 
• KWAS LINOLOWY 
• KWAS LINOLOWY 
• SILANOLE (przeciwutleniacz, hamuje syntezę melaniny) 
• LAKTOFERYNY 
• LAKTOPEROKSYDAZY (składnik antybakteryjny, obniża poziom Fe. 

Zwiększa reakcję immunologiczną. Przeciwutleniacz, działa 
przeciwzapalnie) 

• KWAS SALICYLOWY (działa keratolitycznie, komedolitycznie i 
bakteriobójczo. Reguluje wydzielanie sebum) 

• NDGA (zmniejsza zapalenia. Reguluje hiperkeratynizację) 
• OSMOZA (działa bakteriobójczo) 
• CYNK (edukuje DHT, zwalcza bakterie) 
• CERAMIDY 3, 6-II, 2 (zmieniają dermo-naskórkową barierę) 
• FOSFATYDYLOHOLINA (LIPOSOMES) (naprawia warstwę rogową 

naskórka. Zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji – działanie 
bakteriobójcze,. Normalizuje lipidy i reguluje wydzielanie sebum. 
Zmniejsza stan zapalny) 

SALIPEEL LIC NANO DODATEK 

KOD L2911 



LINIA PRODUKTÓW DO MEZOTERAPII 



SILORGSES MESO NANO SOLUTION 

Znaczenie krzemu: Wskazania: 

• Zapobieganie i leczenie w 
starzeniu się skóry 

• Odwodnienie 

• Łuszczyca (intervenor) 

• Trądzik (intervener) 

• Cellulit 

• Rozstępy 

• wiotkość  

• Krzem jest częścią każdej konstrukcji wsporczej w naszym 
organizmie. 

• Jest niezbędnym oligoelementem dla zdrowia i 
życia. Elementem składowym w strukturach wspierających.  

• W skórze jego zawartość jest bardzo wysoka, ale zmniejsza 
się z wiekiem z powodu zmniejszenia wchłaniania 
jelitowego, co przyspiesza proces starzenia się skóry.  

• Niedobór krzemu powoduje zmiany funkcjonalne 
organizmu i jest bezpośrednio związany z 
pojawieniem się różnych chorób, takich jak: 

o Zmiany w komórkach wspierających, zwiotczenie i 
zmarszczki 

o Odwodnienie 
o Łuszczyca 
o Trądzik 
o Opryszczka 
o Tendencja do powstawania ropni skóry i przetoki 
o Zapalenie spojówek 
o Wypadanie i łamliwość włosów 
o Łamliwe i matowe paznokcie 

 

KOD L2904 



C-VIT MESO NANO SOLUTION 

Wskazania: 

• Zapobieganie i leczenie fotostarzenia skóry  

• Melasma  

• Trądzik 

Środowisko (promienie UV i zanieczyszczenia), nadmierny trening, choroba, źle zbilansowna dieta, 
generowanie wolnych rodników. Wszystko to powodują stres oksydacyjny w naszych ciałach. Ten stres 
uszkadza komórki przez zmianę białek podporowych (kolagenu i elastyny), przyspiesza i zwiększa 
ich degradację, co sprzyja starzeniu się skóry. W skórze następuje odwodnienie, zgrubienie warstwy rogowej 
naskórka, pojawiają się głębsze zmarszczki, zwiększone bruzdy, liczne przebarwienia, brak jasności i większa 
neowaskularyzacja. 
 
 Destrukcyjne działanie wolnych rodników w komórkach jest kontrolowane przez różne fizjologiczne 
mechanizmy ochronne. Mechanizmy te wykorzystują enzymy, witaminy E, witaminy C, karotenoidów i 
niektóre pierwiastki śladowe (cynk, mangan, selen). 

KOD L2901 



RETISES MESO NANO SOLUTION 

Wskazania: 
• Foto starzenie 
•  Trądzik  
• Łuszczyca  
• Zmiany pigmentacyjne  
• Blizny   
• Rozstępy 
• Obrzęki 
 

 

Właściwości: 

•  Zwiększa zawartość kolagenu, bierze udział w 
poliferencji  fibroblastów, syntezie fibronektyny i obniża 
poziom kolagenazy. 

• Rozjaśnia przebarwienia - zmienia aktywność 
melanocytów. 

• Poprawia strukturę skóry - reguluje poliferencję 
keratynocytów. 

• Odwraca uszkodzenia słoneczne - normalizuje poziom 
witaminy A zmniejszony przez promieniowanie UVA 

Koncepcja retinoidowa 
Grupa związków o działaniu podobnym do witaminy A, która zawiera kwas retinowy 
(RA), retinol (ROL) oraz serię naturalnych i syntetycznych pochodnych . 
Ważna dla wielu procesów biologicznych, takich jak wzrost, regulacja poliferencji i 
różnicowania komórek nabłonka, aktywność sebolityczna, przeciwzapalna oraz synteza 
skórnej macierzy. 

KOD L2903 



DAESES MESO NANO SOLUTION 

DMAE w naturalny sposób  występuje w naszym ciele (w niewielkich ilościach produkowany 
jest przez mózg). 
 
W przyrodzie w dużych ilościach występuje głównie w rybach (łosoś, anchua). 
 
Początkowo gdy stosowano go w geriatrii poprawiał pamięć i zdolność uczenia się, zapobiegał 
utracie pamięci w podeszłym wieku i przyczyniał się do wzrostu energii fizycznej, poprawiał 
nastrój. 
 
W dermatologii DMAE poprawia strukturę skóry. 
 
Stosowany miejscowo wykazuje aktywność w leczeniu zmarszczek i zwiotczenia (czynnie 
zabezpiecza wszystkie rodzaje skóry podtrzymując korzyści i ciągłość zabiegu). 

KOD L2902 



PLACENSES MESO NANO SOLUTION 

 
 
 
 
 
 

Inmunoglobuliny - rodzaj białka osocza, produkowanego przez układ immunologiczny w odpowiedzi 
na obecność potencjalnie szkodliwych substancji obcych, które mogą być zagrożeniem dla ciała: jak chemikalia, 
cząsteczki wirusów, zarodników, bakterii i toksyn. Te obce substancje nazywane są antygenami. 
 
Citokiny - białka, które regulują funkcjonowanie komórek i produkują inne typy komórek.  
Czynniki odpowiedzialne za międzykomórkową komunikację, wywołują aktywację specyficznych 
receptorów błonowych, funkcje proliferacji i różnicowania komórek, chemotaksji modulacji wzrostu i 
wydzielanie immunoglobulin. 

Naskórkowy czynnik wzrostu - receptory odpowiedzi mitogennej skóry właściwej, naskórka i włosów 
(poliferencji firbroblastów i keratynocytów) oraz nie mitogennej odpowiedzi ( zwiększona synteza kolagenu, 
kwasu hialuronowego)  

 
Reguluje zmiany komórkowe w komórkach keratynocytów, przyczyniając się do odnowy i naprawy naskórka: 
Zwiększona funkcja fibroblastów skóry i jej nawilżenie przez zwiększenie kwasu hialuronowego w macierzy 
międzykomórkowej.  
Promienie ultrafioletowe powodują uszkodzenie receptorów komórkowych EFG, zarówno pod względem 
jakościowym i ilościowym. Leczenie F.C.E. przyczynia się do naprawy komórkowej przed słońcem.  
Zwiększa enzymy antyoksydacyjne SOD. 
Poprawia układ komunikacji makrocząsteczek i jonów do komórki poprzez aktywację zależnych od 
wapnia systemów membranowych. 

Główne składniki Placenty 

KOD L2905 


